TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que
Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório,nos termos da
legislação em vigor, após parecer da existência de recursos orçamentários, com o
seguinte
objetivo
e
descrição
dos
materiais
e/ou
serviços
a
serem
adquiridos/contratados.
Objetivos:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na área
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, constituído por Projetos e
assistência técnica, de pavimentação asfáltica no trecho da entrada de Carlos
Gomes.
Materiais/Serviços:
-------------------------------------------------------------------------------Quantidade
Descrição
-------------------------------------------------------------------------------1

1,0000 SV

Prestação de serviços na área de Engenharia, Arquitetura e
Urbaniismo
Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços na área de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo, constituído por Projetos e assistência técnica,
de pavimentação asfáltica no trecho da entrada de Carlos
Gomes, iniciando no asfalto existente do entroncamento da
Av. Padre Estanislau Holeinik com a Rua Ernesto Longhi, no
sentido Carlos Gomes- Centenário, com área aproximada de
5.470,00 m², composto de:
a) Planta de localização, demonstrando a área a ser
pavimentada;
b) Planta de situação, demonstrando área a ser pavimentada,
à existência ou não de canteiros, bocas de lobo e rampa
para cadeirante;
c) Planta com pontos, referente à curva de nível;
d) Planta da secção tipo do pavimento, detalhes das
camadas;
e) Planta de detalhes da água pluvial, rampas de
acessibilidade e pintura horizontal, com detalhamentos
pertinentes;
f) Memorial descritivo, orientando e especificando a
execução dos serviços e emprego dos materiais que farão
parte da obra;
g) Planilha orçamentária com referencia SINAPI, cronograma,
planilha proposta, quadro demonstrativo de custos relativos
à mobilização e desmobilização e cálculo do BDI;
h) ART de projeto, fiscalização e planilha orçamentária;
i) Declarações pertinentes.

--------------------------------------------------------------------------------

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em 04/04/17.

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura
Conforme verificação na lei-de-meios em execução, consideramos viável a
aquisição e/ou contratação nos termos requeridos, ficando consignado os recursos
orçamentários na seguinte dotação orçamentária:
05.01.15.451.0015.1075.4.4.90.51.80.00.00

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em ___/___/___

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura

